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      ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

1. Θυμιοπούλου Ελένη 
2. Κελεπούρης Βασίλειος  
3. Παπαστεργίου – Ζαρκάδα Αικατερίνη 
4. Τσιαμαντάς Δημήτριος 
5. Αντωνίου Ηλίας 
6. Ελευθερίου Βασίλειος 

 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση  για σύγκληση της   Οικονομικής Επιτροπής 
 
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο 
Δημαρχείο, σε δημόσια  τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στις 14-12-2018 ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που 
είναι: 

 
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό  δικαστικού επιμελητή (επίδοση αγωγής)  
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό  δικαστικού επιμελητή (επίδοση αγωγής)  
3. Έγκριση του 1ου πρακτικού Αποσφράγισης – Αξιολόγησης δικαιολογητικών 

συμμετοχής για το έργο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Φυλακτής – Κρυονερίου» 
4. Επιλογή συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, κατάρτιση όρων διακήρυξης, 
έγκριση τευχών δημοπράτησης για  το έργο «Οδοποιία Λαμπερού» 

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου  
για εκπροσώπηση αιρετού ενώπιον ποινικού δικαστηρίου  

6. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81 σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 για το έτος 2018 

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Μπουραζά Πέτρου και λοιπών με θέμα την  

ανάκληση της 351/2018 απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής  

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης  περί συγκρότησης επιτροπής  διαγωνισμών και 

αξιολόγησης  διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Ν.4412/16) 

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης  περί συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων  

διαδικασιών  σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Ν.4412/16) για το έτος 2018 

 
Σημείωση: Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας των από τη συνεδρίαση με 
μέριμνά τους να ειδοποιήσουν εγκαίρως τα αναπληρωματικά μέλη με την σειρά 
εκλογής των, όπως αυτά αναφέρονται στην πρόσκληση. 

 

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

Αναπληρωματικά μέλη:                                            
1. Αργύρης Γεώργιος 
2. Γώγουλος Γεώργιος 
3. Στεργιόπουλος Θωμάς 
4. Κρικέλης Δημήτριος 
5. Παΐσης Δημήτριος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΑΝΤΗΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 
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